Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou)
zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen IČO: 00320439 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky

Projekt pre územné konanie „Zvolen, Hronská ulica – západ“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Zvolen
Sídlo:
Námestie slobody 22 ,960 01 Zvolen, Slovenská republika
V zastúpení :
Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta
IČO:
00 320 439; DIČ: 2021339430 ; IČ DPH: SK 202 133 94 30
WWW:
www.zvolen.sk,
Mesto Zvolen je zdaniteľnou osobou podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Mesto Zvolen vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
PhDr. Anna Janáková
Telefón: 045/5303 213
E-mail: ajanakova@zvolen.sk
Kontaktná osoba pre veci technické:
Ing. Pavel Pálka
Telefón: 045/5303227
1. Druh zákazky: služby
Zákazka zadávaná podľa § 117, ods. 6 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):
71 242 000-6 príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
3. Zdroj finančných prostriedkov: rozpočet mesta
4. Zmluva: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí
príloha Návrh Zmluvy o dielo.
Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný.
Na prípadné nedostatky pri plnení predmetu zmluvy, t.j. na prípadné nezrovnalosti a je uchádzač
povinný upozorniť verejného obstarávateľa v procese vyhlásenia verejného obstarávania
a predkladania ponúk. Uchádzač je povinný na to upozorniť verejného obstarávateľa a požiadať
o vysvetlenie pred predložením svojej ponuky a to najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na
predloženie ponuky uvedenej v bode 5. tejto výzvy.
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Plnenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa je podmienené schválením finančných prostriedkov
v rozpočte mesta.
5. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

30. 9. 2022 do 10.00 hod.

Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou je potrebné doručiť verejnému
obstarávateľovi v elektronickej podobe prostredníctvom systému eZákazky.
6. Stručný opis predmetu zákazky:
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v Opise predmetu zákazky tejto výzvy a bližšie
podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené v Návrhu zmluvy o dielo a ostatných
podkladov tvoriacich prílohu tejto výzvy.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky
v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie
je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží
viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená
ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na
predkladanie ponúk.
Uchádzač je povinný podrobne si preštudovať Opis predmetu zákazky, Návrh Zmluvy o dielo a
ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie predmetu zákazky. Na prípadné nedostatky pri
plnení predmetu zmluvy, t.j. na prípadné nezrovnalosti a chyby je uchádzač povinný upozorniť
verejného obstarávateľa v procese vyhlásenia verejného obstarávania a predkladania ponúk.
Uchádzač je povinný na to upozorniť verejného obstarávateľa a požiadať o vysvetlenie pred
predložením svojej ponuky.
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania predmetu zákazky je územie mesta Zvolen.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nepožaduje sa
8. Využitie elektronickej aukcie: NIE
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 78 102,50 EUR (s DPH 93 723,00 EUR).
V prípade, ak ponuková cena uchádzača s DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za
neprijateľnú a má právo neprijať ju.
10. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v
eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
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11. Možnosť rozdelenia zákazky:
Zákazku nie je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky
vypracovanú v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
12. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa:
§ 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu. Splnenie tejto podmienky si overí verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov.
§ 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Splnenie tejto podmienky si overí verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov.
Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak
-

sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných
povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo
mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,

-

eviduje voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej je správcom podľa
osobitného predpisu.

Uchádzač musí splniť podmienku, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač, ktorý je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť
v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
13. Obsah ponuky: ponuku je potrebné predložiť prostredníctvom systému eZákazky.
Ponuka musí obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritérií podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.
Návrh na plnenie kritérií je potrebné predložiť podpísaný v needitovateľnom formáte *pdf.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača tejto výzvy, uchádzač predkladá čestné prehlásenie o neuložení
zákazu účasti vo VO s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom v needitovateľnom
formáte *pdf.
3. Návrh Zmluvy o dielo, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky - výzvu.
Vyhotovenie zmluvy musí byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.
V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo
vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia. Vyplnenú
zmluvu je potrebné predložiť v editovateľnom formáte *word a podpísaný v needitovateľnom
formáte *pdf.
V prípade, ak by nebolo preukázané oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené
musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku.
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia:
Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet
zákazky v EUR s DPH. Váha kritéria: 100 %.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania s
DPH. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet zákazky
v EUR s DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta ako aj jednotlivé položky v rozpočte.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy v dôsledku
registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH, atď.
15. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk bude neverejné a uskutoční sa na adrese verejného obstarávateľa.
16. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po
vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí.
17. Ďalšie informácie:
Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30. 12. 2022.
Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo
na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na predloženie
ponuky uvedenej v bode 5. tejto výzvy. Po tomto termíne verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť
lehotu na predkladanie ponúk.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena za
poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa na
požadovaný predmet zákazky.
Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
Verejný obstarávateľ v prípade vyskytnutia závažných okolností bude postupovať v zmysle § 57
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy/objednávky tak, aby mohli byť uzavreté do 5 pracovných dní. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu/objednávku, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa prvej vety, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu/objednávku, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie
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tak, aby mohla byť uzavretá do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný,
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v
poradí.
Za neposkytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy/objednávky môže verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi udeliť sankciu vo výške 5 % z vysúťaženej sumy bez DPH. Uchádzač je
povinný túto sankciu do 5 pracovných dní od vystavenia sankčnej faktúry uhradiť na účet verejného
obstarávateľa uvedený vo faktúre.
18. Protikorupčná politika Mesta Zvolen
Mesto Zvolen ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva proti korupcii v zmysle
požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2016
V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Mesta Zvolen, verejný obstarávateľ upozorňuje na
práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:
a) Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným spôsobom
dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania úplatku,
podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.
b) Mesto Zvolen umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere
alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo
porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva proti
korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými
opatreniami.
c) Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo narušenie
protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi pre dohľad nad
dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel na email: jmikus@zvolen.sk.
Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu vlády
Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas pracovných dni od
08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.
Vo Zvolene dňa 19. 9. 2022
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